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KORT GEDING DAGVAARDING 

 

Vandaag, _____________________________________________ tweeduizend tweeëntwintig,  

Heb ik 

 

op het verzoek van: 

 

1. De stichting Stichting Ukrainian Victims of War, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (1016 EJ) aan de Keizersgracht 391 A;   

 

Eiseres, 

te dezer zake domicilie kiezende te (1075 BR) Amsterdam aan de Sophialaan 8, ten kantore 

van bureau Brandeis B.V. van wie mr. L.C.M. Berger en F.M. Peters door eiseres als advocaten 

worden gesteld en als zodanig zal optreden met het recht van substitutie;    

 

IN KORT GEDING GEDAGVAARD: 

 

1. De naamloze vennootschap PROSUS N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en 

kantoorhoudende te (1082 MS) Gustav Mahlerplein 5, Symphony Offices, Amsterdam, aldaar 

mijn exploot doende en afschrift dezes en de hierna te noemen producties te laten aan: 

 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OLX Global B.V., statutair 

gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende te (1082 MS) Gustav Mahlerplein 5, Symphony 

Offices, Amsterdam, aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes en de hierna te noemen 

producties te laten aan: 
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3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIH e-commerce Holdings 

B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende te (1082 MS) Gustav 

Mahlerplein 5, Symphony Offices, Amsterdam, aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes 

en de hierna te noemen producties te laten aan: 

 

 

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIH Internet Holdings B.V., 

statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende te (1082 MS) Gustav Mahlerplein 5, 

Symphony Offices, Amsterdam, aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes en de hierna te 

noemen producties te laten aan: 

 

 

OM: 

Op donderdag zeven juli tweeduizend tweeëntwintig om 14:30 uur in persoon of vertegenwoordigd door 

een advocaat te verschijnen ter terechtzitting van de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Amsterdam, rechtdoende in kort geding, alsdan te houden in één van de lokalen van het gerechtsgebouw 

aan de Parnassusweg 280 te (1076 AV) Amsterdam.  

 

MET AANZEGGING DAT: 

a) indien een gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de 

terechtzitting verschijnt, de rechter verstek tegen die gedaagde zal verlenen en de hierna 

omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt of 

indien er niet is voldaan aan de wettelijke termijnen en formaliteiten;  

b) indien ten minste één van de gedaagden in persoon of bij advocaat ter terechtzitting is 

verschenen, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op 

tegenspraak wordt beschouwd; 

c) bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven, 

te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;  

d) de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 

griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 

www.kbvg.nl/griffierechtentabel;  
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e) van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 

onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt 

geheven heeft overgelegd: 

1) een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 

rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die 

redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, 

bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel 

2) een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, 

derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn 

inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van 

bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet; 

f) van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen of 

gelijkluidend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke 

zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven; 

g) eiseres van deze collectieve actie aantekening zal maken in het centraal register voor 

collectieve acties als bedoeld in artikel 3:305a lid 7 BW, zodat ook andere belangenorganisaties 

en/of belanghebbenden op de hoogte zijn van deze collectieve vordering. 

 

 

TENEINDE: 

 alsdan namens eiseres, te horen concluderen en eis te doen als volgt:  
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1 INLEIDING 

1. Stichting Ukrainian Victims of War (de “Stichting”) is een Nederlandse stichting die is 

opgericht (en mede als statutaire doelstelling heeft) om de belangen en (mensen)rechten van  

de inwoners van Oekraïne te verdedigen tegen de gevolgen van de oorlog tussen enerzijds de 

Russische Federatie samen met pro-Russische separatisten en andere bondgenoten of 

hulppersonen en anderzijds Oekraïne.  

2. De heren [***] en [***] zijn twee van de oprichters en bestuurders van de Stichting en burgers 

van Oekraïne. De heer [***] woont in [***], dicht bij [***] en in de buurt van [***] en [***]. 

Deze plaatsen zijn onlangs het symbool geworden van de wreedheden die het leger van de 

Russische Federatie op Oekraïens grondgebied heeft begaan. Door de illegale invasie van het 

Russische leger moesten de echtgenote en kinderen van de heer [***] hun land ontvluchten. 

3. De heer [***] woonde in [***], aan de grens met Rusland. Zijn huis ligt op minder dan [***] 

kilometer van de Russische stad [***]. Zijn familie en hij zijn op 24 februari 2022 gewekt door 

explosies en waren gedwongen  te vluchten. Kort nadat zij waren vertrokken, werd hun huis 

getroffen door 3 Russische raketten. De heer [***] had in [***] een succesvol 

advocatenkantoor, waar hij de rechten van anderen verdedigde. Vandaag de dag wordt zijn 

stad dagelijks gebombardeerd door het leger van de Russische Federatie. 

4. Helaas is de situatie van de heer [***] en de familie van de heer [***] vergelijkbaar met veel 

andere Oekraïners. Vanwege het onmiddellijke gevaar voor hun leven hebben al deze mensen 

reeds hun huis en land moeten achterlaten. Bovendien leven er miljoenen andere Oekraïners 

nog steeds onder de huidige dreiging en de gevolgen van de illegale Russische militaire macht. 

Net als de heer [***], hebben deze mensen Oekraïne niet, of niet kunnen verlaten. Zij 

ondergaan dagelijks de gevolgen van de oorlog. 

5. Deze dagvaarding is gericht aan Prosus N.V. (“Prosus”) en haar dochtervennootschappen 

OLX Global B.V. (“OLX Global”), MIH e-commerce Holdings B.V. (“MIH e-commerce”) 

en MIH Internet Holdings B.V  (“MIH Internet”) (tezamen “Gedaagden”), zij zijn direct al 

dan wel indirect aandeelhouder van KEH ECOMMERCE, LLC, een entiteit naar Russisch recht 

die “Avito” als handelsnaam gebruikt (“Avito”). 

6. Avito is het Russische equivalent van marktplaats.nl. En op deze website werden en worden, 

zij het minder dan voorheen, militairen en ander personeel geronseld voor de oorlog in 

Oekraïne. Na protest van onder meer de Stichting Oekraïners in Nederland, zijn dergelijk 

advertenties grotendeels verdwenen.  

7. Omdat advertenties voor het werven van militairen toch nog voor langere of kortere tijd 

zichtbaar waren en advertenties voor in Oekraïne te werk te stellen (militaire, oproer-)politie 

ongemoeid bleven, hebben de Stichting Oekraïners in Nederland, [***] en [***] Prosus op 9 

mei 2022 aangeschreven en gesommeerd er voor te zorgen dat de advertenties niet meer 

terugkeren. De brief wordt als Productie 1 in het geding gebracht.  

8. [***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][*
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**][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][

***][***][***][***]In reactie daarop hebben de Stichting Oekraïners in Nederland, [***] en 

[***] Prosus c.s. per brief van 23 mei 2022 laten weten dat Prosus er voor moet zorgen dat ook 

na verkoop de advertenties wegblijven (Productie 2). Prosus heeft zich echter in een brief 

van 24 mei 2022 daartoe niet willen verplichten (Productie 3). 

9. In overleg met de Stichting Oekraïners in Nederland is vervolgens besloten een nieuwe 

stichting op te richten (de Stichting Ukrainian Victims of War) die in dit traject het werk van 

de Stichting Oekraïners in Nederland zal voortzetten. De Stichting Oekraïners in Nederland 

zal zich weer meer specifiek richten op ondersteuning van de Oekraïense diaspora hier in 

Nederland en haar vrijwilligerswerk. 

10. [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

[***][***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

[***]. 

11. Hierna zal (i) de onwettigheid van de militaire activiteiten van de Russische Federatie in 

Oekraïne uiteengezet worden, (ii) het mensenrechtenbeleid van Prosus worden toegelicht, (iii) 

een beschrijving gegeven worden van Avito en haar activiteiten in relatie tot het leger van de 

Russische Federatie, (iv) en toegelicht worden waarom Gedaagden nalatig zijn in hun 

zorgplicht jegens alle Oekraïense burgers. 

2 DE MISDADEN VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE IN OEKRAÏNE 

12. Op 24 februari 2022 viel het leger van de Russische Federatie de onafhankelijke en soevereine 

staat Oekraïne binnen. Sindsdien voert de Russische Federatie een oorlog tegen Oekraïne 

binnen de grenzen van dit land. 

13. Niet lang na de start van de invasie werd vastgesteld dat deze oorlog in strijd is met het 

internationale recht en dat de activiteiten van de Russische Federatie in Oekraïne onwettig zijn 

en in strijd met de mensenrechten:  

• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de inval van het leger van de 

Russische Federatie in Oekraïne onwettig verklaard. Op 28 februari 2022 heeft Oekraïne 

een beroep gedaan op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met het verzoek om 

dringende voorlopige maatregelen te treffen tegen Rusland in verband met de militaire 

agressie van het leger van de Russische Federatie tegen Oekraïne. Op 1 maart 2022 heeft 

het Hof het verzoek van Oekraïne ingewilligd, gezien het reële risico van ernstige 

schendingen van verschillende artikelen van het Verdrag voor de Rechten van de Mens:1  

“The Court has regard to the current military action which commenced on 24 February 

2022 in various parts of Ukraine and considers that it gives rise to a real and continuing 

risk of serious violations of the Convention rights of the civilian population, in particular 

under Articles 2 (right to life), 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading 

treatment or punishment) and 8 (right to respect for private and family life) of the 

 
1 https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7272764-
9905947&filename=The%20Court%20grants%20urgent%20interim%20measures%20in%20application%20concerning%20Ru
ssian%20military%20operations%20on%20Ukrainian%20territory.pdf 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7272764-9905947&filename=The%20Court%20grants%20urgent%20interim%20measures%20in%20application%20concerning%20Russian%20military%20operations%20on%20Ukrainian%20territory.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7272764-9905947&filename=The%20Court%20grants%20urgent%20interim%20measures%20in%20application%20concerning%20Russian%20military%20operations%20on%20Ukrainian%20territory.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7272764-9905947&filename=The%20Court%20grants%20urgent%20interim%20measures%20in%20application%20concerning%20Russian%20military%20operations%20on%20Ukrainian%20territory.pdf


 
 
 

Pagina 6 van 30 

European Convention on Human Rights. With a view to preventing such violations and 

pursuant to Rule 39 of the Rules of Court (see Georgia v Russia (II) (no. 38263/08), 

interim measure, 12 August 2008, Ukraine v Russia (no. 20958/14),interim measure, 13 

March 2014, Armenia v Azerbaijan (no. 42521/20), interim measure, 29 September 

2020, and Armenia v Turkey (no. 43517/20), interim measure, 6 October 2020), the 

Court has decided, in the interests of the parties and the proper conduct of the 

proceedings before it, to indicate to the Government of Russia to refrain from military 

attacks against civilians and civilian objects, including residential premises, emergency 

vehicles and other specially protected civilian objects such as schools and hospitals, and 

to ensure immediately the safety of the medical establishments, personnel and 

emergency vehicles within the territory under attack or siege by Russian troops.” 

• Voorts heeft het Internationaal Gerechtshof van de VN (ook wel Internationaal Hof van 

Justitie genoemd) op 16 maart 2022 in een bindend bevel bepaald dat de Russische 

Federatie de militaire operaties die zij op 24 februari 2022 op het grondgebied van 

Oekraïne is begonnen, onmiddellijk moet opschorten: 

“Under these circumstances, the Court considers that Ukraine has a plausible right not 

to be subjected to military operations by the Russian Federation for the purpose of 

preventing and punishing an alleged genocide in the territory of Ukraine.” 

• De Raad van Europa, de internationale organisatie die in de nasleep van de Tweede 

Wereldoorlog is opgericht om de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat in 

Europa te verdedigen, heeft op 16 maart 2022 de resolutie over de beëindiging van het 

lidmaatschap van de Russische Federatie van de Raad van Europa aangenomen: 

“Reaffirming that the aggression of the Russian Federation against Ukraine constitutes 

a serious violation by the Russian Federation of its obligations under Article 3 of the 

Statute of the Council of Europe; 

(…) 

Decides, in the context of the procedure launched under Article 8 of the Statute of the 

Council of Europe, that the Russian Federation ceases to be a member of the Council of 

Europe as from 16 March 2022.”2 

• Op 7 april 2022 heeft de meerderheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties gestemd voor de schorsing van het Russische lidmaatschap van de 

Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties:3 

 
2 Artikel 3 van het Statuut van de Raad van Europa welke de Russische Federatie heeft geschonden, bepaalt dat elke lidstaat 
verplicht is de beginselen van de rechtsstaat te aanvaarden: “Every Member of the Council of Europe must accept the principles 
of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms, and 
collaborate sincerely and effectively in the realisation of the aim of the Council as specified in Chapter I.” 
3 De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is een intergouvernementeel orgaan binnen het systeem van de Verenigde 
Naties dat bestaat uit 47 staten die verantwoordelijk zijn voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten in de 
wereld. Zij kunnen het hele jaar door alle thematische mensenrechtenkwesties en -situaties bespreken die zijn aandacht vereist. 
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“The rare decision this Assembly has taken today sends a strong signal of accountability 

and hopefully will help preventing and discouraging more violations of human rights,” 

aldus ambassadeur Olaf Skoog, hoofd van de EU-delegatie. 

14. Het behoeft geen uitgebreid betoog dat de invasie van Oekraïne wereldwijd is veroordeeld, in 

het bijzonder door de meeste moderne staten waar de rechtsstaat geldt. De president van de 

Verenigde Staten, Joe Biden, verklaarde op 12 april 2022 dat de wreedheden die in Oekraïne 

aan de gang zijn “genocide” vormen, en dat het steeds duidelijker is geworden dat de president 

van de Russische Federatie, Vladimir Poetin, het idee probeert uit te roeien om zelfs maar 

Oekraïner te kunnen zijn.4 

15. De gruweldaden waaraan het Russische leger zich schuldig heeft gemaakt, en nog steeds 

schuldig aan maakt, zijn ook uitvoerig in de media uitgelicht. Deze variëren van het volledig 

wegvagen van steden als Marioepol, het doden van tientallen onschuldige burgers in Boetsja 

en het bombarderen van burgerziekenhuizen. Verwezen wordt naar de volgende willekeurige 

en onafhankelijke bronnen (Productie 4):  

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/russian-military-commits-

indiscriminate-attacks-during-the-invasion-of-ukraine 

• https://www.hrw.org/news/2022/03/18/ukraine-deadly-attacks-kill-injure-

civilians-destroy-homes  

• https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-health-centres-have-been-

attacked-who-chief-says-2022-03-06/  

• https://ukraine.un.org/en/173923-ukraine-civilian-casualties-2400-3-march-2022  

• https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/HRMMU_Update_2022-03-

26_EN.pdf 

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/ukraine-russian-dumb-bomb-

air-strike-kills-civilians-in-chernihiv-new-investigation-and-testimony/  

• https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-

controlled-areas 

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ukraine-russian-forces-

extrajudicially-executing-civilians-in-apparent-war-crimes-new-testimony/ 

• https://www.cnn.com/2022/03/23/politics/us-russia-war-crimes/index.html 

• https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/russia-guilty-inciting-

genocide-ukraine-expert-report 

• https://www.amnesty.nl/actueel/oekraine-russische-troepen-moeten-terechtstaan-

voor-oorlogsmisdaden-in-regio-rond-kiev 

 
4 https://edition.cnn.com/2022/04/13/politics/joe-biden-genocide-ukraine/index.html  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/russian-military-commits-indiscriminate-attacks-during-the-invasion-of-ukraine
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/russian-military-commits-indiscriminate-attacks-during-the-invasion-of-ukraine
https://www.hrw.org/news/2022/03/18/ukraine-deadly-attacks-kill-injure-civilians-destroy-homes
https://www.hrw.org/news/2022/03/18/ukraine-deadly-attacks-kill-injure-civilians-destroy-homes
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-health-centres-have-been-attacked-who-chief-says-2022-03-06/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-health-centres-have-been-attacked-who-chief-says-2022-03-06/
https://ukraine.un.org/en/173923-ukraine-civilian-casualties-2400-3-march-2022
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/HRMMU_Update_2022-03-26_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/HRMMU_Update_2022-03-26_EN.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/ukraine-russian-dumb-bomb-air-strike-kills-civilians-in-chernihiv-new-investigation-and-testimony/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/ukraine-russian-dumb-bomb-air-strike-kills-civilians-in-chernihiv-new-investigation-and-testimony/
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ukraine-russian-forces-extrajudicially-executing-civilians-in-apparent-war-crimes-new-testimony/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ukraine-russian-forces-extrajudicially-executing-civilians-in-apparent-war-crimes-new-testimony/
https://www.cnn.com/2022/03/23/politics/us-russia-war-crimes/index.html
https://www/
https://www.amnesty.nl/actueel/oekraine-russische-troepen-moeten-terechtstaan-voor-oorlogsmisdaden-in-regio-rond-kiev
https://www.amnesty.nl/actueel/oekraine-russische-troepen-moeten-terechtstaan-voor-oorlogsmisdaden-in-regio-rond-kiev
https://edition.cnn.com/2022/04/13/politics/joe-biden-genocide-ukraine/index.html
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• https://www.amnesty.nl/actueel/oekraine-honderden-doden-bij-russische-

beschietingen-in-charkov 

16. Het is duidelijk dat de Russische Federatie deze misdaden alleen kan begaan door soldaten 

van haar leger in te zetten en dat deze misdaden grotendeels bestaan uit schending van de 

universele mensenrechten van het Oekraïense volk. 

17. Zoals gezegd, werden door de misdaden van de Russische Federatie en haar leger, Oekraïners 

gedwongen om Oekraïne te ontvluchten en hun toevlucht elders te zoeken. 

3 PROSUS, EN HAAR MENSENRECHTENBELEID 

18. Prosus is een Nederlandse beursgenoteerde onderneming en onderdeel van de Naspers-groep.  

19. Naspers is een in 1915 opgericht Zuid-Afrikaans bedrijf en één van de grootste private equity 

beleggers ter wereld.  

20. Prosus omschrijft zichzelf als een wereldwijde consumenteninternet-groep en een van de 

grootste (private equity) technologie-investeerders in de wereld. Prosus presenteert zichzelf 

als een modern bedrijf dat ernaar streeft mensen te emanciperen en gemeenschappen te 

versterken:5 

 

21. Prosus is zeer expliciet over haar inzet voor de mensenrechten. Prosus verklaart publiekelijk 

op haar website dat haar mensenrechtenbeleid deel uitmaakt van haar DNA dat wordt 

uitgedragen, nagestreefd en gehandhaafd in de gehele groep van ondernemingen waaronder 

dus OLX Global, MIH e-commerce, MIH Internet en Avito. De Prosus Human Rights 

Statement wordt als Productie 5 in het geding gebracht. Het omvat onder andere de volgende 

tekst:  

“Prosus human rights statement 

1. INTRODUCTION  

 
5 https://www.prosus.com/about 
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The Universal Declaration of Human Rights sets out the minimum standards that 

are necessary for individuals to live with dignity. The responsibility of business to 

uphold and support the rights of every individual, is set out in the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights. In this document, we share our 

commitment to human rights and our approach to fulfilling our responsibility to 

contribute to their advancement.”  

(…) 

“3. OUR COMMITMENT  

Our commitment to Human Rights is guided by key international standards: the 

United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises, and the UN Global Compact. Specifically, 

our Code of Business Ethics & Conduct clearly defines our policies and approach to 

Fair Employment, Health and Safety, Privacy and Employee Confidentiality.  

We are committed to complying with applicable laws and to respecting 

internationally recognized human rights, wherever we operate. Guided by the UN 

Global Compact, in the rare situation that national law conflicts with international 

standards, we comply with national law and seek ways to respect the principles of 

internationally recognized human rights. 

(…) 

5. GOVERNANCE, MONITORING, REPORTING AND ACCOUNTABILITY  

The Board oversees and is ultimately responsible for sustainability, including all 

topics that we have included in this Human Rights Statement. The Social, Ethics 

and Sustainability Committee and the Human Resources and Remuneration 

Committee assist the Board in discharging its responsibility in relation to Human 

Rights.  

Action will be taken to investigate any reported violations and based on the 

outcome of the investigation appropriate remediation measures will be taken 

within the governance framework described above.  

Human Rights will be reported on through the reporting framework set out in the 

Sustainability Policy and, to the extent relevant, the Remuneration Policy. 

(…)” 

22. Hieruit blijkt dat het mensenrechtenbeleid voor Prosus van groot belang is, dat het beleid voor 

het gehele concern geldt, en dat het bestuur verantwoordelijk is voor dit beleid en de 

handhaving ervan. 

23. Prosus vestigt op haar website ook de aandacht op zijn mensenrechtenbeleid. Zie bijvoorbeeld 

de volgende tekst: 

“Supply chain  
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We are committed to building a more sustainable supply chain through our 

purchase decisions. New and existing vendors will be screened across a range of 

material issues to identify and address any areas of concern. We are mindful of our 

opportunity to influence supply chain partners through our purchase decisions and 

seek vendors that share our standards on issues including use of natural resources 

and human rights.”  

24. Prosus brengt ook het belang van naleving van de mensenrechten onder de aandacht van haar 

investeerders en belanghebbenden. Het is een belangrijk thema in haar jaarverslag van 2021. 

Het jaarverslag van 2021 van Prosus wordt als Productie 6 in het geding gebracht. Hierin 

staat onder andere het volgende: 

Op pagina 77: 

 

Op pagina 78: 
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25. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.  Het jaarverslag 2021 is doorspekt met verwijzingen naar 

de mensenrechten.6 

4 AVITO EN ZIJN ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT HET LEGER VAN DE 

RUSSISCHE FEDERATIE 

26. Sinds 2019 is Avito een kleindochteronderneming van Prosus. De aandelen in het kapitaal van 

Avito worden volledig gehouden door OLX Global, waarvan MIH e-commerce aandeelhouder 

is. MIH e-commerce is op haar beurt een 100% dochtervennootschap van MIH Internet, welke 

op haar beurt volledig wordt gehouden door Prosus. 

27. Volgens de website van Prosus, is Avito:  

“the leading classifieds platform in Russia, one of the top eight most visited websites 

in Russia (…) Thousands of Russian businesses use Avito to sell products to 

consumers, ranging from cars and real estate to clothing and electronics. Since it 

started, millions of Russians have used Avito to buy and sell anything from houses, 

 
6 Onder andere op pagina’s 20, 67, 70, 73, 74 en 78. 
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to cars and mobile phones, making life easier for thousands of people in Russia, 

every day.” 

28. Avito is een van de belangrijkste websites in de Russische Federatie en fungeert als een 

marktplaats voor goederen, diensten en personeel. Een vergelijking kan worden gemaakt met 

het Nederlandse marktplaats.nl. 

29. Via het platform van Avito heeft de Russische Federatie soldaten gerekruteerd voor haar leger. 

Er zijn honderden advertenties op Avito geweest, zowel van officiële wege als van particuliere 

organisaties die soldaten rekruteren voor de militaire acties van het Russische leger. Deze 

advertenties zijn gevonden op de website van Avito en op de mobiele app van Avito. Een lijst 

van deze advertenties en enkele voorbeelden worden als Productie 7a en Productie 7b in 

het geding gebracht. Eén van de advertenties ziet er als volgt uit: 
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Vertaald naar het Nederlands: “Private militaire onderneming werft specialisten voor 

militaire dienst in Oekraïens conflict. Wij zijn bereid om nationale idealisten met 

gevechtservaring in overweging te nemen. Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in 

mensen die de juiste richting van de context van de vrijheidsbeweging goed begrijpen en 

bereid zijn hun moedige ideeën te verwezenlijken met de steun van het leger van de Russische 

Federatie. Neem contact met ons op als u wilt deelnemen aan de vrijheidsbeweging in een 

van de richtingen - Marioepol of Tsjernihiv.7 We hebben specialisten nodig om bezette 

gebieden te stabiliseren en voor sabotage tegen Oekraïense militairen. Wij kunnen 

ideologische steun bieden aan hen die bereid zijn gevechtssoldaten te leveren. 

Vereisten voor nationale vrijheid gevechtscommandanten: 

- Contractuele dienst in het RU-leger van 3 jaar (of analoog leger) 

- Gevechtservaring van 1 jaar, inclusief strategische planning  

- Ervaring met het leiden van gevechtseenheden tot 12 soldaten 

- Vaardigheid in het organiseren van het opruimen van civiele objecten  

- Vaardigheid in het besturen van militaire voertuigen  

- Vaardigheid in het correct schieten op gegeven coördinaten 

- Vaardigheid in het organiseren van confrontaties van eenheden in de stedelijke 

infrastructuur 

- Anti-sabotage activiteit  

- Organisatie van aanvallen onder de luchtvaart en zware machines” 

30. Deze tekst behoeft geen nadere uitleg; het Avito-platform is een enorm belangrijk middel om 

soldaten te werven voor de onwettige oorlog van de Russische Federatie in Oekraïne. 

31. Op dit moment is Tsjernihiv8 al een aantal weken in Russische handen, zijn veel van haar 

inwoners gedood en is de stad verwoest achtergelaten. De strijd om Marioepol9 heeft 

geëscaleerd in een vernieling van de stad en vele honderden doden (Productie 8). 

32. Een ander voorbeeld is het volgende:  

 
7 Nadruk toegevoegd door advocaten. 
8 Zie bijvoorbeeld https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5302397/oorlog-oekraine-rusland-tsjernihiv-bombardement-
aanslagen-kapot-jeroen  
9 Zie bijvoorbeeld https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Mariupol  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5302397/oorlog-oekraine-rusland-tsjernihiv-bombardement-aanslagen-kapot-jeroen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5302397/oorlog-oekraine-rusland-tsjernihiv-bombardement-aanslagen-kapot-jeroen
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Mariupol
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33. De eerste paragraaf naar het Nederlands vertaald: “Militaire eenheid 3468 van de Nationale 

Garde (Snezhinsk, regio Chelyabinsk) rekruteert voor contract militaire dienst voor  

bewaker vacatures ( tariefcategorie 5) 

Vereisten: Kandidaten dienden in het leger, 11 schoolklassen (…)” 

34. De advertenties betreffen de rekrutering van soldaten uit vele uithoeken van de Russische 

Federatie. Uit die lokale eenheden worden soldaten gerekruteerd die vervolgens worden 

uitgezonden naar Oekraïne.10 Bovenstaande advertentie betreft de rekrutering voor de eenheid 

die gevestigd is in de regio Snezhinsk/Chelyabinsk. Met betrekking tot die regio meldde de 

BBC (op basis van openbare gegevens in Russische lokale kranten) 52 overleden soldaten.11 

35. Dat de advertenties succesvol in het werven van militair personeel zijn geweest blijkt onder 

meer uit een interview van de Russische militair [***]. [***] is na gevechtshandelingen in 

Oekraïne gearresteerd. Uit een interview12 met de bekende Oekraïense journalist [***] blijkt 

dat [***] via Avito voor de strijd in Oekraïne is geronseld. Hieronder volgt een deel van het 

interview: 

“- Is het een vrijwillig gesprek? 

- Ja. 

- Geeft u vrijwillig toestemming voor dit gesprek? 

- Ja 

 
10 https://www-bbc-com.translate.goog/russian/features-
61003964?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=wapp   
11 Zie ook https://zona.media/translate/2022/04/25/bodycount_eng. De teller staat inmiddels op 52. 
12 Te vinden op: [***] 

https://www-bbc-com.translate.goog/russian/features-61003964?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=wapp
https://www-bbc-com.translate.goog/russian/features-61003964?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=wapp
https://zona.media/translate/2022/04/25/bodycount_eng
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- Gelieve uzelf voor te stellen 

- [***] 

- Wat is je geboortedatum? 

- [***] 

- Bij welke militaire eenheid heb je gediend? 

- [***] 

- Wat is je positie? 

- Soldaat, schutter. 

- Wanneer ben je gerekruteerd? 

- Op 12 april van dit jaar. 

- Heeft u eerder in militaire dienst gediend? 

- Ja, in gewone dienst in 2014 

- Kunt u ons vertellen hoe u dit soort baan heeft gevonden? 

- Ik was op zoek naar een baan op internet. De advertentie op Avito dook op. 

- Is het een site Avito? 

- Ja, een soort zoekplatform. 

- Wat gebeurde er toen? 

- Ik ging naar het militaire wervingspunt, ik kreeg een aanwijzing voor de medische commissie. Toen 

ik geslaagd was voor de commissie werd ik naar de militaire eenheid gestuurd.” 

36. Niet in alle bij deze dagvaarding gevoegde advertenties wordt specifiek melding gemaakt van 

de strijd in Oekraïne. Het spreekt echter voor zich dat het vervullen van elke vacature voor het 

leger van de Russische Federatie leidt tot een grotere inzet van Russische soldaten in Oekraïne 

en dus tot een verdere versterking ervan. 

37. Op 22 maart 2022 kondigde Prosus publiekelijk aan dat zij ”were made aware of a small 

number of job adverts for military vacancies that had been posted on Avito, and this has now 

been addressed.”. 

38. Een paar dagen later trekken Gedaagden evenwel hun handen af van Avito. Op 25 maart 2022 

gaf Prosus de volgende verklaring uit:  

“Statement on Avito - We can confirm OLX Group has taken a decision to cease all 

involvement in its Russian operations. The separation process is underway which 

will decouple the companies into two independent entities. Avito will operate as an 

independent Russian entity run by a local management team, and governed by its 

own Board of Directors. Prosus will have no day-to-day involvement in the 

operations of the business and will neither invest further nor seek to benefit 

economically from the interest in Avito in these circumstances” 

39. Niet duidelijk wordt gemaakt wat dit ‘separation proces’  precies inhoudt (d.w.z. of de 

maatregelen contractueel, tijdelijk, enz. zijn). In plaats van zich actief te bemoeien met Avito 

ter voorkoming van mensenrechtenschendingen, maakte Prosus zich dus, in ieder geval 

publiekelijk, los van Avito. Hoewel de sommaties opriepen tot interventie en het overnemen 

van de controle door Prosus, lijkt Prosus dus juist het tegenovergestelde te hebben gedaan. 

40. [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

[***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 
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41. Het is niettemin een feit dat in Oekraïne niet alleen militairen worden ingezet, maar ook 

politieagenten.13 De scheiding tussen militairen en politie is in Rusland niet zo scherp als in 

Nederland. Ook Russische politiemensen zijn actief in Oekraïne en nemen deel aan 

schendingen van de mensenrechten. Zie bijvoorbeeld het volgende nieuwsartikel: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10595489/Russian-military-police-round-400-

activists-Kherson-hostage.html. Dit artikel wordt als Productie 9 in het geding gebracht. 

42. Tot op heden worden ook politieagenten nog steeds gerekruteerd op het platform van Avito. 

Er is weinig verschil tussen de beschrijving van de functie van politieagent en die van soldaten. 

Zie het volgende voorbeeld:14  

 

43. Vertaald naar het Nederlands: “Vereisten: Wij nodigen mannen van 19 tot 35 jaar met een 

actieve levensstijl uit om dienst te doen als politieofficier (vechter) in de operationele 

compagnie OMON van het Hoofddirectoraat van de Russische Garde in de regio Moskou 

Verantwoordelijkheden: Zorgen voor rechtshandhaving en openbare veiligheid tijdens 

massasporten, openbare politieke, religieuze en godsdienstige evenementen, voorkomen van 

rellen en extremistische manifestaties. Deelname aan de uitvoering van speciale operaties 

 
13 Zie bijvoorbeeld interviews met Russische politieagenten over hoe zij als strijdkrachten naar Oekraïne werden gestuurd: 
https://www.youtube.com/watch?v=S4oMUIf0i7c en https://www.youtube.com/watch?v=Sk1XNYrnT9w en 
https://www.youtube.com/watch?v=PbAeMe3cttk. 
14 Afgeleid van: https://www.avito.ru/podolsk/vakansii/politseyskiy_boets_omon_rusich_gu_rosgvardii_po_m_2246474135  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10595489/Russian-military-police-round-400-activists-Kherson-hostage.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10595489/Russian-military-police-round-400-activists-Kherson-hostage.html
https://www.youtube.com/watch?v=S4oMUIf0i7c
https://www.youtube.com/watch?v=Sk1XNYrnT9w
https://www.youtube.com/watch?v=PbAeMe3cttk
https://www.avito.ru/podolsk/vakansii/politseyskiy_boets_omon_rusich_gu_rosgvardii_po_m_2246474135
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(evenementen) om gijzelaars te bevrijden, terroristen, leden van illegale gewapende 

groeperingen (bendes), gewapende criminelen op te sporen, te blokkeren en vast te houden. 

Deelname aan de inbeslagneming van wapens, munitie, explosieven en drugs die illegaal in 

omloop zijn.” 

44. [***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

5 AANSPRAKELIJKHEID EN DE ZORGPLICHT VAN GEDAAGDEN 

45. [***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][*]

[***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][*][***][

***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***]

[***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][*][***][***][*

**][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][

***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][*][***][***][***][*

**][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][

***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

46. Niet alleen vanwege haar mensenrechtenverklaring hebben Gedaagden de plicht om verdere 

mensenrechtenschendingen bij Avito te voorkomen. Ook op grond van het Nederlandse recht 

rust op Gedaagden de verplichting om actief in te grijpen bij dreigende 

mensenrechtenschendingen.15 Deze verplichting geldt niet alleen voor schendingen van 

mensenrechten op het niveau van Prosus zelf, maar ook voor schendingen op het niveau van 

groepsmaatschappijen zoals Avito. 

47. Het aandeelhouderschap brengt verschillende verplichtingen met zich mee. In het bijzonder 

wanneer het gaat om een moedermaatschappij die de bevoegdheid heeft om in te grijpen in 

haar dochterondernemingen.16 Volgens de Hoge Raad kan de moedermaatschappij 

aansprakelijk zijn voor de schade die door het handelen van haar dochtermaatschappijen 

wordt veroorzaakt. Wanneer de moedermaatschappij kennis heeft van het onrechtmatig 

handelen van haar dochtermaatschappij en de bevoegdheid heeft om in te grijpen, maar dit 

nalaat, kan de moedermaatschappij aansprakelijk worden gesteld. Dit is de zogenaamde 

zorgplicht van de moedermaatschappij. 

48. De zorgplicht van de moedermaatschappij brengt verschillende specifieke verplichtingen met 

zich  mee: 

- Zo moet de moedermaatschappij actief toezicht houden op haar groepsmaatschappijen. 

Dit betekent ook dat de moedermaatschappij moet ingrijpen in geval van onwettige 

handelingen van de dochteronderneming. Dit is nog urgenter, als de schendingen zo 

 
15 Zie ook Hof Amsterdam 21 juni 1979, ECLI:NL:GHAMS:1979:AC6621 (Batco). 
16 Zie HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4499 (Sobi/Hurks II). 



 
 
 

Pagina 18 van 30 

extreem en onmiskenbaar zijn als in onderhavig geval met betrekking tot de oorlog 

Oekraïne. 

- Gedaagden hebben op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 

BW een verplichting om de schending van mensenrechten te voorkomen. Verwezen wordt 

naar de recente zaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell, voor de CO2-uitstoot 

van Shell en de dreigende schendingen van mensenrechten als gevolg van de gevaarlijke 

effecten van klimaatverandering.17 

49. Dat op Gedaagden deze verplichting rust, is duidelijk wanneer de criteria worden toegepast 

die hebben geleid tot de aansprakelijkheid van Royal Dutch Shell in de door Milieudefensie 

aanhangig gemaakte zaak: 

a. De beleidsbepalende positie van Prosus in de Prosus Group: Prosus staat aan het hoofd 

van de Prosus Group en is via haar dochtervennootschappen 99,99% aandeelhouder in 

Avito. Gedaagden zijn in staat om het beleid van Avito te bepalen. Prosus oefent deze 

zeggenschap onder meer ook daadwerkelijk uit door het opstellen van concernbeleid dat 

voor de gehele groep geldt. 

b. De betrokkenheid van de Prosus Group bij de werving van militairen voor de Russische 

Federatie: het staat vast dat door de advertenties de wreedheden van de Russische 

Federatie in Oekraïne worden vergemakkelijkt. 

c. De gevolgen van het onwettig optreden: het leger van de Russische Federatie die 

verantwoordelijk is voor verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten, wordt 

hiermee versterkt. 

d. Het recht op leven en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven van de 

inwoners van Oekraïne: de acties van de Prosus Group dragen bij aan ernstige 

schendingen van de mensenrechten. Deze rechten spelen ook een rol in de relatie tussen 

de Prosus Group en de Oekraïense burgers. 

e. De UN Guiding Principles (“UNGP”): de UNGP vormen een gezaghebbend en 

internationaal bekrachtigd "soft law"-instrument, waarin de verantwoordelijkheden 

van staten en ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten zijn vastgelegd. 

Ondernemingen moeten de mensenrechten eerbiedigen. Dit betekent dat zij moeten 

voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de mensenrechten van anderen en dat zij 

negatieve gevolgen voor de mensenrechten waarbij zij betrokken zijn, moeten 

aanpakken. De Prosus Group komt deze verplichtingen niet na, ook al heeft zij zich er 

uitdrukkelijk toe verbonden. 

f. De zeggenschap en invloed van Gedaagden: vanwege de beleidsbepalende invloed die 

Gedaagden hebben op de bedrijven van de Prosus Group, dragen zij voor deze 

vennootschapsrechtelijke relaties dezelfde verantwoordelijkheid als voor hun eigen 

activiteiten. Gedaagden moeten derhalve de nodige stappen ondernemen om 

schendingen van de mensenrechten te verhelpen of te voorkomen. 

 
17 Zie Hof Den Haag 26 mei 2021. ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (Milieudefensie/Shell). 
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g. Wat nodig is om schendingen van de mensenrechten te voorkomen: het is zeer dringend 

noodzakelijk het plaatsen van advertenties blijvend te verhinderen om meer 

schendingen van de mensenrechten in Oekraïne te voorkomen. 

h. De effectiviteit: het stoppen van de advertenties zal naar verwachting leiden tot minder 

rekrutering van Russische soldaten. Dit heeft direct invloed op de schending van 

mensenrechten. 

De verantwoordelijkheid van staten en de samenleving: niet alleen de staat, maar een 

ieder heeft de verplichting om schendingen van de mensenrechten te stoppen. Dat geldt 

ook voor Gedaagden. 

i. De bezwaarlijkheid: vanwege de grote gevaren en risico's voor de mensenrechten van de 

bevolking van Oekraïne kan van private ondernemingen als Gedaagden worden 

verlangd dat zij vergaande maatregelen nemen en financiële offers brengen om 

schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Daarbij wordt niet verwacht dat het 

ingrijpen van Gedaagden substantiële (financiële) gevolgen zal hebben. 

j. De proportionaliteit: het belang van het voorkomen van schendingen van de 

mensenrechten staat in verhouding tot de inspanningen die door de Prosus Group 

moeten worden geleverd. 

50. Het handelen en nalaten van Prosus levert naast strijd met de maatschappelijke 

zorgvuldigheid, een inbreuk op de rechten van de Oekraïense bevolking op en strijd met een 

wettelijke plicht, alleen al vanwege de schending van (universele) mensenrechten, zoals onder 

meer18 vastgelegd in het EVRM:19  

- recht op leven (art. 2 EVRM)  

- verbod van foltering (art. 3 EVRM) 

- recht op vrijheid en veiligheid (art. 5 EVRM) 

- recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven (art. 8 EVRM) 

- bescherming van eigendom (art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM) 

51. Kortom, er rust een zware verplichting op Gedaagden om de controle over Avito over te nemen 

teneinde te voorkomen dat nieuwe advertenties om soldaten te werven voor de oorlog van de 

Russische Federatie worden geplaatst. Prosus doet echter het tegenovergestelde. 

52. ][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

 
18 Naast de grondrechten die onder andere in de Grondwet van Nederland en Oekraïne zijn vastgelegd, zie voor een Engelse 
versie van de Oekraïense Grondwet: zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 
19 Het EVRM is van toepassing in Nederland, Oekraïne en in de Russische Federatie, zij het dat het EVRM per 16 september 
21022 buiten werking zal treden voor de Russische Federatie zie: verdragenbank.overheid.nl/nl/Treaty/Details/005132.html.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

53. Tot ontsteltenis van (de oprichters/bestuurders van) de Stichting kondigde Prosus op 

vrijdagochtend, voor beurs, 20 mei 2022 aan dat het ‘separation process’ voltooid was en dat 

een  ‘geschikte koper’ (appropriate buyer) zou worden gevonden voor Avito (Productie 10). 

[***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

54. [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

[***][***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***]  Prosus 

heeft zich echter in een brief van 24 mei 2022 daartoe niet willen verplichten (Productie 3). In 

een brief van 9 juni 2022 (Productie 11) zijn (i) Prosus, OLX Global B.V., MIH e-commerce 

Holdings B.V. and MIH Internet Holdings B.V. geïnformeerd omtrent de oprichting van de 

Stichting Ukrainian Victims of the War,  (ii) is de inhoud van de brieven van 9 en 23 mei 2022 

herhaald en (iii) is gevraagd of er nog behoefte was voor verder overleg. Prosus reageerde per 

brief van 10 juni 2022 (Productie 12). 

55. De Oekraïense regering juicht iedere desinvestering van Westerse bedrijven in Rusland hardop 

toe. Waar het echter de verkoop van Avito door Prosus betreft, heeft ook de Oekraïense 

regering zich echter expliciet uitgelaten dat verkoop er niet toe moet leiden dat Avito ingezet 

wordt voor de oorlog in Oekraïne. Verwezen wordt naar de tweet van 30 mei 2022 van 

Mykhailo Fedorov, de Vice-Minister-President en Minister van Digitale Transformatie van 

Oekraïne: 
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56. [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

[***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] [***] 

In de pers verschijnen namelijk berichten dat Prosus in onderhandelingen is met VK 

(Productie 13).20 VK of ook wel VKontakte (Russisch: Вконтакте, letterlijk "in contact") is 

een sociaalnetwerksite zoals Facebook. Na Facebook is het de grootste sociaalnetwerksite in 

Europa. VK is vooral populair in de Russische Federatie. VK staat op haar eigen platform wel 

advertenties toe waarbij militairen voor de oorlog in Oekraïne worden geronseld ( Productie 

14). Een andere geïnteresseerde in Avito is Vladimir Potanin, één van de meest invloedrijke 

oligarchen.21 

57. De verkoop geschiedt ook op een moment dat het leger van de Russische Federatie een groot 

te kort heeft aan “frisse” soldaten die ingezet kunnen worden voor de oorlog in Oekraïne. 

Inmiddels worden soldaten een salaris in het vooruitzicht gesteld dat 6-8 keer zo hoog is als 

een normaal salaris voor een luitenant. Zie onder meer een artikel uit de The Economist van 8 

juni 2022 (Productie 15).  

6 VERPLICHTINGEN GEDAAGDEN 

58. De Stichting meent dat de zorgplicht van Gedaagden onder meer met zich brengt dat (i) 

voorkomen wordt dat op Avito.ru advertenties worden geplaatst die schending van 

mensenrechten bevorderen, en, in het verlengde daarvan, (ii) zij zodanige maatregelen treft 

die ertoe leiden dat ook een koper van Avito.ru dat beleid voortzet. De Stichting vraagt op 

grond van artikel 3:296 BW nakoming van die rechtsplicht. 

(ad i) De verplichting de zichtbaarheid van de advertenties te voorkomen. 

59. Zo lang Gedaagden eigenaar zijn van Avito, hebben zij de verplichting de advertenties te 

voorkomen. Met advertenties worden in dit verband bedoeld: alle advertenties waarbij (i) 

militair personeel, (ii) medewerkers voor de oproerpolitie en (iii) medewerkers voor de 

militaire politie worden geworven. Het ligt zonder meer binnen de macht van Gedaagden (en 

Avito.ru) om dergelijke advertenties, bijvoorbeeld met specifieke filters geautomatiseerd, te 

weigeren. Zo worden via algoritmes in de praktijk al heel veel advertenties, denk bijvoorbeeld 

aan een aanbod van kinderporno, automatisch verwijderd. Uiteraard kan dat in dit geval ook. 

Op basis van de reeds verschenen advertenties, waaronder de advertenties die zijn aangehaald 

in deze dagvaarding, kunnen ook hiervoor specifieke filters worden ingesteld. Indien in reactie 

op de filters aangepaste advertenties worden geplaatst voor vergelijkbare wervingsdoeleinden, 

dan kunnen de specifieke filters daartoe binnen een aantal klikken worden bijgesteld en 

uitgebreid.  

(ad ii) de verplichting ervoor zorg te dragen dat Avito.ru niet verkocht zal worden aan een 

partij die zich niet committeert aan ditzelfde beleid. 

60. Met de verplichtingen die Gedaagden op zich hebben genomen met betrekking tot hun Human 

Rights Policy is het onverenigbaar dat Avito onder de zeggenschap van een nieuwe eigenaar 

wel de advertenties zal toestaan. Om die reden is het dan ook aan Gedaagden om het daartoe 

 
20  Zie: https://dailybanner.co.uk/content/vk-and-potanins-structure-are-interested-in-buying-avito-from-the-dutch-prosus  
21 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Potanin  

http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
https://dailybanner.co.uk/content/vk-and-potanins-structure-are-interested-in-buying-avito-from-the-dutch-prosus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Potanin
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te leiden dat Avito ook ná de verkoop geen advertenties plaats. Hoe Gedaagden dat zullen 

doen, is aan hen en ligt binnen hun risicosfeer. 

61. Maar zij kunnen daartoe onder meer het volgende doen: (i) van de koper een garantie bedingen 

dat ook ná verkoop de advertenties zullen worden voorkomen in combinatie met (ii) aan de 

verkoop de voorwaarde te verbinden dat Gedaagden kunnen bepalen dat Avito bepaalde 

advertenties zal verwijderen.  

62. Een dergelijke voorwaarde en garantie kan voor een koper nauwelijks bezwaarlijk zijn. Op 

Avito verschijnen dagelijks zo’n 5 miljoen nieuwe advertenties. Dat er bij die aantallen 

mogelijk per dag enkele verwijderd moeten worden, zal de business case voor een koper niet 

minder maken. Dat geldt te meer indien de advertenties met een algoritme automatisch 

kunnen worden verwijderd. 

63. Zou het voor een koper evenwel een bezwaar zijn dan is daarmee ook meteen duidelijk dat die 

koper niet zal opkomen tegen dit soort extreme schendingen van mensenrechten. 

64. De Stichting ziet daarbij reden voor oplegging van een dwangsom aan Gedaagden (i) voor het 

geval een advertentie op het platform van Avito verschijnt en (ii) voor iedere 12 uur dat de 

advertentie op het platform van Avito zichtbaar blijft.  

7 VERWEER GEDAAGDEN 

65. ][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][**

*][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][* 

][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][** 

8 ONTVANKELIJKHEID  

66. De Stichting is opgericht door personen die dagelijks zien en horen hoe de belangen en 

(mensen)rechten van hun families, buren, collega’s en landgenoten stelselmatig geschonden 

worden. De Stichting is een stichting van Oekraïense burgers voor Oekraïense burgers en geeft 

de (gevluchte) inwoners van Oekraïne een stem vanuit Nederland. De Stichting is in dat 

verband een petitie gestart op het platform www.change.org. Via het platform kunnen mensen 

behorende tot de achterban van de Stichting hun steun uiten voor de onderhavige actie tegen 

Prosus.22  

67. De Stichting heeft ook een website die via uawarvictims.org raadpleegbaar is. Op de website is 

onder meer informatie te vinden over het bestuur, de stand van zaken in de onderhavige 

procedure, belangrijke documenten zoals de akte van oprichting met daarin de statuten (de 

“Statuten”, Productie 16) en de governance statement waarin de Stichting toelicht hoe zij 

zich (gezien de aard van deze procedure onverplicht23) aan de principes uit de Claimcode 2019 

houdt (Productie 17). 

68. De Stichting procedeert op basis van artikel 3:305a BW. De Statuten van de Stichting zijn zo 

vormgegeven dat zij voldoen aan de Claimcode 2019 en artikel 3:305a BW. De Stichting zal 

 
22 De URL voor de petitie is: https://www.change.org/p/stop-russian-online-military-police-recruitment-on-avito-
ru?redirect=false  
23 Rb. Gelderland 18 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1743, r.o. 4.7. 

http://www.change.org/
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hierna stapsgewijs toelichten dat zij voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor 305a-

organisaties die de wet daaraan stelt in procedures zoals de onderhavige. 

69. Op grond van artikel 1018b lid 1 Rv is titel 14A Rv (over collectieve acties en collectieve 

schadevergoeding) niet van toepassing in kort geding, met uitzondering van artikel 1018c lid 

1. Rv. Aan de vereisten van artikel 1018c lid 1 Rv is voldaan. Dat licht de Stichting hieronder 

toe. 

8.1 De omschrijving van de gebeurtenis waarop de collectieve vordering betrekking 

heeft (artikel 1018c lid 1 sub a Rv) 

70. De gebeurtenissen waarop de collectieve vordering betrekking heeft, zijn hiervoor beschreven 

in de dagvaarding, in het bijzonder in hoofdstukken 2 en 4. 

8.2 De omschrijving van de personen tot bescherming van wier belangen de 

collectieve vordering strekt (artikel 1018c lid 1 sub b Rv) 

71. De Stichting komt in deze procedure op voor de inwoners van Oekraïne, inclusief zij die sinds 

2014 Oekraïne al dan niet tijdelijk hebben verlaten vanwege het gewapend conflict tussen 

enerzijds de Russische Federatie samen met pro-Russische separatisten en andere 

bondgenoten of hulppersonen en anderzijds Oekraïne. Dit omvat mede (maar niet uitsluitend) 

personen die zijn gevlucht vanwege de grootscheepse Russische invasie van Oekraïne welke is 

begonnen in februari 2022 (de “Nauw Omschreven Groep”). 

8.3 De omschrijving van de mate waarin de te beantwoorden feitelijke en 

rechtsvragen gemeenschappelijk zijn (artikel 1018c lid 1 sub c Rv) 

72. Beslechting van de door de Stichting ingestelde vorderingen vergt gemeenschappelijke 

beantwoording van zowel feitelijke vragen als rechtsvragen. Alle vorderingen houden in hun 

kern verband met de aanwezigheid van advertenties op Avito.ru voor de werving van soldaten 

voor de oorlog van de Russische Federatie. De gezamenlijke vragen betreffen in essentie onder 

meer: 

a. Worden (en werden) op Avito.ru advertenties getoond voor de werving van 

strijdkrachten voor de oorlog van de Russische Federatie in Oekraïne? 

b. Bestaat er voor Gedaagden een (zorg)plicht om maatregelen te treffen om te voorkomen 

dat op Avito.ru advertenties worden getoond voor de werving van soldaten en andere 

hulppersonen voor de oorlog van de Russische Federatie in Oekraïne? 

c. Welke maatregelen kunnen en moeten Gedaagden redelijkerwijs treffen om te 

voorkomen dat op Avito.ru advertenties worden getoond voor de werving van soldaten 

en andere hulppersonen voor de oorlog van de Russische Federatie in Oekraïne? 

d. Hebben Gedaagden hun (zorg)plicht geschonden en daarmee onrechtmatig gehandeld 

tegenover de Nauw Omschreven Groep door geen, althans onvoldoende toereikende, 

maatregelen te (laten) treffen om te voorkomen dat op Avito.ru advertenties worden 

getoond voor de werving van soldaten en andere hulppersonen voor de oorlog van de 

Russische Federatie in Oekraïne? 

http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
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e. Bestaat er voor Gedaagden een (zorg)plicht dat Avito.ru niet verkocht zal worden aan 

een partij die zich niet committeert aan een beleid dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

voorkomt dat er op Avito.ru advertenties worden getoond voor de werving van soldaten 

en andere hulppersonen voor de oorlog van de Russische Federatie in Oekraïne? 

73. De bijzondere omstandigheden van individuelen spelen bij bovenstaande vragen geen rol. Bij 

de beoordeling van die vordering kan namelijk van de omstandigheden van de Nauw 

Omschreven Groep worden geabstraheerd. 

8.4 De omschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de ontvankelijkheidseisen 

van artikel 3:305a BW eerste tot en met derde lid (artikel 1018c lid 1 sub d Rv) 

8.4.1 Het verlichte regime dient te worden toegepast 

74. De Stichting streeft geen commercieel doel na. Er is geen financier bij deze procedure 

betrokken. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit is een 

procedure die louter in het maatschappelijke belang is. In dat geval biedt artikel 3:305a lid 6 

BW de mogelijkheid tot afwijking van bepaalde ontvankelijkheideisen wanneer een 

representatieve belangenorganisatie een andere vordering instelt dan een schadevergoeding 

en er een maatschappelijk belang mee is gemoeid (Kamerstukken II 2017/18, 34608, 6, p. 17). 

75. De Stichting tracht met de onderhavige procedure de belangen en mensenrechten van 

(gevluchte) inwoners van Oekraïne te beschermen en verdedigen tegen de gevolgen die zij 

ondervinden en dreigen te ondervinden vanwege de oorlog. Dat betekent dat zowel vanwege 

(i) de aard van de vorderingen van de Stichting als (ii) het feit dat de Stichting met de 

onderhavige vorderingen een ideëel doel nastreeft, het verlichte regime ingevolge lid 6 van 

artikel 3:305a BW van toepassing is.  

76. Daarbij merkt de Stichting wel op dat ondanks dat de Stichting zich op de uitzondering van 

artikel 3:305a lid 6 BW beroept, zij er wel naar streeft zoveel als mogelijk aan de vereisten van 

lid 2 en lid 5 van artikel 3:305a BW en – onverplicht – de Claimcode 2019 te voldoen. 

8.4.2 Artikel 3:305a lid 1 BW 

77. Artikel 3:305a lid 1 BW bepaalt als volgt:  

“Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een 

rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen 

van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten 

behartigt en deze belangen voldoende zijn gewaarborgd.”  

8.4.2.1 De belangen zijn gelijksoortig 

78. Belangenorganisaties kunnen rechtsvorderingen instellen op grond van artikel 3:305a BW die 

beperkt zijn tot de bescherming van gelijksoortige belangen. Uit vaste rechtspraak van de Hoge 

Raad volgt dat het vereiste van gelijksoortigheid vervuld is wanneer de belangen ter 

bescherming waarvan de vordering strekt, zich lenen voor bundeling, zodat een efficiënte en 

effectieve rechtsbescherming ten behoeve van de belanghebbenden kan worden bevorderd. De 

http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
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vorderingen lenen zich voor bundeling als daarover in één procedure geoordeeld kan worden 

zonder naar de bijzondere omstandigheden van de individuele belanghebbenden te kijken.24   

79. De vorderingen van de Stichting strekken tot behartiging van belangen en mensenrechten van 

Oekraïense burgers. Hun belangen zijn gelijksoortig. Allen hebben zij met elkaar gemeen dat 

zij dagelijks de verschrikkelijke gevolgen ondervinden van de oorlog van de Russische 

Federatie in Oekraïne. Allen zijn zij erbij gebaat dat er geen nieuwe Russische strijders worden 

geworven voor die oorlog. Allen zijn zij erbij gebaat dat de schending van hun mensenrechten 

zo spoedig mogelijk stopt.  

8.4.2.2 De belangen zijn voldoende gewaarborgd 

80. Artikel 3:305a lid 1 BW bepaalt ook dat de belangen van degenen waarvoor de 

belangenorganisatie opkomt voldoende dienen te zijn gewaarborgd. Daarbij mogen de 

uitgangspunten niet uit het oog worden verloren. Belangenorganisaties hebben namelijk de 

vrijheid om hun eigen organisatie in te richten.25 Ook mag het recht op toegang tot de rechter 

niet licht worden beperkt.26   

81. Het waarborgvereiste dient gezien te worden als een soort filter voor organisaties die het 

belang van de personen voor wie zij opkomt niet op de eerste plaats zetten. Het is enkel bedoeld 

voor de gevallen waarbij de rechter twijfelt aan de motieven van de betreffende organisaties.  

Of aan het waarborgvereiste is voldaan, hangt van alle omstandigheden van het geval af. 

82. In de onderhavige zaak worden de belangen van de belanghebbenden voldoende gewaarborgd 

door de Stichting. Er is geen reden om te twijfelen aan haar motieven. Art. 3:305a lid 2 aanhef 

BW geeft invulling aan het waarborgvereiste; de belangen van de personen tot bescherming 

van wier belangen de rechtsvordering strekt, zijn voldoende gewaarborgd, wanneer de 

rechtspersoon, voldoende representatief is, gelet op de achterban en de omvang van de 

vertegenwoordigde vorderingen.  

83. Of een belangenorganisatie voldoende representatief is, kan uit verschillende gegevens worden 

afgeleid. Een vastomlijnde invulling van dit begrip is niet gegeven, omdat dit tekort zou doen 

aan andere gegevens die er ook op kunnen wijzen dat een belangenorganisatie representatief 

is.27 

84. De jurisprudentie en parlementaire stukken met betrekking tot de eerdere versies van artikel 

3:305a BW laten ook zien dat representativiteit een breed palet is, waarbij diverse 

omstandigheden kunnen meewegen. 

85. Voldoende is dat nauwkeurig wordt omschreven voor welke groep van personen de 

belangenorganisatie opkomt.28 De behartiging van de belangen van de personen waarvoor de 

Stichting opkomt in deze procedure, vallen binnen de statutaire doelomschrijving van de 

 
24 HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756 (Stichting Baas in Eigen Huis/Plazacasa). 
25 Onder meer vanwege het bepaalde in art. 11 EVRM. 
26 Onder meer in verband met het bepaalde in art. 6 EVRM. 
27 Kamerstukken II 2003/04, 29414, 3, p. 15. 
28 Kamerstukken II 2016/17, 34608, 3, p. 19. 
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Stichting. De Stichting komt namelijk, ingevolge artikel 2 lid 1 Statuten op, op voor de volgende 

belangen:  

                                                  

 

 

86. De Stichting is druk bezig om deze procedure bij alle belanghebbenden onder de aandacht te 

brengen. Zo verzamelt zij via haar petitie ook steunbetuigingen van haar achterban. Gezien het 

doel van de procedure verwacht de Stichting dat er op dagelijkse basis steunbetuigingen zullen 

blijven binnenkomen. De Stichting durft namelijk wel te zeggen dat zij de gehele Oekraïense 

publieke opinie achter zicht heeft. Er zal (bij wijze van spreken) geen inwoner in Oekraïne zijn 

die niet het standpunt van de Stichting deelt. Om die reden alleen al, moet de Stichting als 

voldoende representatief moeten worden aangemerkt. De Stichting zal hoe dan ook 

voorafgaand aan de mondelinge behandeling nadere informatie verstrekken over de 

steunbetuigingen. 

8.4.3 Artikel 3:305a lid 3 BW 

8.4.3.1 (a) de bestuurders betrokken bij de oprichting van Stichting hebben geen rechtstreeks of 

middellijk winstoogmerk, dat via de Stichting wordt gerealiseerd 

87. Van enig winstoogmerk bij de bestuurders van de Stichting is geen sprake. De bestuurders 

ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden. In artikel 2 lid 2 Statuten is ook 

bepaald dat de Stichting geen wintoogmerk heeft. 
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8.4.3.2 (b) de rechtsvordering heeft een voldoende nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer  

88. Er is sprake van een voldoende nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer.  

a. Alle Gedaagden zijn gevestigd in Nederland en houden kantoor in Amsterdam aan het 

Gustav Mahlerplein.  

b. De besluitvorming tot de verkoop van Avito vindt plaats binnen de respectievelijke 

besturen van Gedaagden in Nederland.  

c. Een deel van de achterban van de Stichting bevindt zich momenteel als vluchteling in 

Nederland.***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][*

**][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***][***] 

8.4.3.3 (c) de Stichting heeft in de gegeven omstandigheden voldoende getracht het gevorderde door 

het voeren van overleg met Prosus te bereiken  

89. Hiervoor onder randnummer 52 is toegelicht hoe de bestuurders van de Stichting al op 9 mei 

samen met Stichting Oekraïners in Nederland een eerste brief zonden aan Prosus, waarna ook 

een overleg in persoon heeft plaatsgevonden. Sinds dat overleg is ook verdere correspondentie 

tussen partijen, waaronder namens de Stichting, geweest. Dit heeft helaas niet tot het gewenste 

resultaat geleid. En in vervolg op de brief van 9 juni 2022 (Productie 11) hebben Gedaagden 

daartoe gevraagd niet aangegeven verder overleg te wensen. 

8.5 Overige vereisten onder Artikel 1018c lid 1 Rv: sub e en sub f 

90. De Stichting wenst graag als exclusieve belangenbehartiger te worden aangewezen. Gezien de 

aard van de procedure, een kort geding waarin wordt opgekomen voor een ideëel belang, is het 

onwaarschijnlijk dat andere partijen zich zullen opwerpen als exclusieve belangenbehartiger. 

91. De Stichting zal ook overeenkomstig artikel 1018c lid 1 sub f Rv aantekening maken van de 

onderhavige dagvaarding in het in dat artikel bedoelde register voor collectieve vorderingen. 

8.6 Conclusie ontvankelijkheid 

92. De Stichting en de onderliggende dagvaarding voldoen aldus aan de vereisten die de wet daar 

aan stelt, zodat de Stichting ontvankelijk is in haar vorderingen.  

9 SPOEDEISEND BELANG 

93. Het spoedeisende belang is in deze zaak vanwege de voortdurende 

mensenrechtenschendingen overduidelijk gegeven. Door de oorlog in Oekraïne sterven er 

dagelijks honderden mensen en worden doorlopend mensenrechten geschonden. Deze oorlog 

kan alleen worden gevoerd indien de Russische Federatie beschikt over voldoende soldaten. 

Dit betekent dan ook dat elke mogelijkheid tot rekruteren van Russische soldaten per direct 

moet worden voorkomen. Ook de aangekondigde verkoop van Avito, aan een (mogelijk) pro-

Russische partij zoals VK, laat zien hoe spoedeisend het belang van deze procedure is. Er dient 

koste wat het kost voorkomen te worden de Russische Federatie straks vrij spel heeft om 

soldaten en andere hulppersonen voor de oorlog via Avito te ronselen.  
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10 CONCLUSIE EN EIS 

MITSDIEN 

Dat het de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam moge behagen om bij vonnis in 

kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Gedaagden te bevelen: 

a. er vanaf 2 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis voor zorg te dragen 

dat zolang zij (indirect) aandeelhouder zijn van Avito, op Avito.ru geen advertenties 

zichtbaar zullen zijn voor werving van militair-, paramilitair-, politie-, beveiligings- of 

ander personeel, dat tot haar taken heeft het toepassen, aansturen, controleren, 

plannen of ondersteunen van enige vorm van op Oekraïne en haar burgers, 

grondgebied en (digitale) infrastructuur en nutsbedrijven gericht geweld; 

b. en: 

a. primair, er voor zorg te dragen dat vanaf het moment dat zij niet langer 

(indirect) aandeelhouder zijn van aandelen in het kapitaal van Avito, op 

Avito.ru geen advertenties zichtbaar zullen zijn voor werving van militair-, 

paramilitair-, politie-, beveiligings- of ander personeel, dat tot haar taken heeft 

het toepassen, aansturen, controleren, plannen of ondersteunen van enige 

vorm van op Oekraïne en haar burgers, grondgebied en (digitale) infrastructuur 

en nutsbedrijven gericht geweld; 

b. althans subsidiair, er voor zorg te dragen dat enige koper of kopers (waaronder 

begrepen opvolgende kopers) van de aandelen in het kapitaal van Avito of van 

het platform Avito.ru het onder [a.] benoemde bevel zal respectievelijk zullen 

respecteren; 

c. althans meer subsidiair, bij verkoop van de aandelen in het kapitaal van Avito 

of van het platform Avito.ru van enig koper of kopers te bedingen dat de koper 

respectievelijk kopers (waaronder begrepen opvolgende kopers) het onder [a.] 

benoemde bevel zal respectievelijk zullen respecteren onder oplegging van een 

boete van EUR 50 miljoen (te betalen aan een internationaal goed doel met een 

goede reputatie ten behoeve van Oekraïne) te vermeerderen met EUR 5 miljoen 

per dag of deel van een dag dat die schending voortduurt, althans in goede 

justitie te bepalen boete, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het 

moment van verschuldigd worden; 

één en ander op straffe van een dwangsom van een onmiddellijke verbeurde eenmalige 

dwangsom van EUR 50 miljoen (te betalen aan een internationaal goed doel met een goede 

reputatie ten behoeve van Oekraïne) indien het eerste of tweede bevel zal worden geschonden, 

te vermeerderen met EUR 5 miljoen per dag of deel van een dag dat die schending voortduurt, 

althans in goede justitie te bepalen dwangsom, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het 

moment van verschuldigd worden, 

http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
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alsmede Gedaagden hoofdelijk, de één nakomend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de 

kosten van dit geding, waaronder de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het 

moment van verschuldigd worden. 

 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door 

mr. L.C.M. Berger en mr. F.M. Peters 

 
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam  

T: 020 7606 505 / F: 020 7 606 555  

info@bureaubrandeis.com / bureaubrandeis.com 
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